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De 5 principes van een succesvolle onderneming is gebaseerd op ervaring uit de prak-
tijk. Vele ondernemingen lopen dagelijks vast, doordat de 5 basisprincipes van een 
succesvolle onderneming simpel weg niet voldoen. Hierdoor wordt zowel de potentie 
van u als ondernemer en de onderneming niet maximaal benut.  

Door het toepassen van de vijf principes uit dit e-book, bent u in staat om uw 
onderneming naar het volgende niveau te tillen. Het volgende niveau waar meer en 
betere 
resultaten behaald worden en u als ondernemer meer rust, vrijheid en zekerheid 
kunt ervaren. 

In de afgelopen 3 jaar, dat ik ondernemer ben, ben ik veelvoudig in aanraking gekomen 
met de 5 principes van een succesvolle onderneming. Zowel bij mijzelf, als bij 
zakenrelaties. Na mijn eerste jaar als ondernemer zo goed als weggegooid te hebben, 
ben ik terug naar het tekenbord gegaan. Wat is er misgegaan en hoe kan ik dit 
verbeteren? Hieruit zijn de 5 principes van een succesvolle onderneming ontstaan. 
Ik heb mijzelf volledig toegewijd aan de vijf principes en sindsdien is mijn leven nooit Ik heb mijzelf volledig toegewijd aan de vijf principes en sindsdien is mijn leven nooit 
meer hetzelfde geweest. Het ene niveau naar het andere niveau werd met mijn bedrijf 
bereikt. 

Tijdens deze journey ben ik in aanraking gekomen met veel nieuwe zakenrelaties, die elk 
tegen precies dezelfde principes aanliepen. Wanneer de 5 principes niet goed 
uitgewerkt zijn en niet op elkaar aansluiten, ga je als ondernemer vastlopen. Hierdoor 
ben ik geïnspireerd geraakt om ondernemers de vijf principes te leren en te laten 
toepassen in het bedrijf. Het hanteren van de vijf principes is een krachtige oplossing, toepassen in het bedrijf. Het hanteren van de vijf principes is een krachtige oplossing, 
maar het dient wel goed en zorgvuldig verwerkt te worden! 

Om dit te voorkomen heb ik dit e-book geschreven. In dit e-book sta ik stil bij alle vijf de 
principes. De principes worden toegelicht en herkenbaar gemaakt, waardoor jij direct 
de vijf principes in jouw bedrijf kunt analyseren en kunt optimaliseren of implementeren. 

De vijf essentiële principes van een succesvolle onderneming zijn: 

1. Het aanbod 
2. Copywriting 2. Copywriting 
3. Marketing 
4. Sales 
5. Nazorg 

Na het lezen van dit e-book heb jij duidelijkheid, inspiratie en waardevolle kennis in huis 
om jouw onderneming succesvol te gaan maken. 

Ik wens je dan ook veel plezier en succes toe! 

Stefan Stefan Valkis 
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Elke onderneming begint bij het hanteren van een aanbod. Een aanbod van producten of dien-
sten die de onderneming op de consumenten of zakelijke markt aanbiedt. Waar een aanbod 
vaak gezien wordt als: dit doen we en hier helpen we jou mee. Is het vele malen meer dan dit. 
Jouw aanbod moet ervoor zorgen, dat men waarde in jouw producten of diensten gaat zien. 
Zoveel waarde, dat zij met jou willen samenwerken en niet met de concurrent.  

Zodra jij een goed aanbod hanteert. Wordt concurrentie volledig uitgespeeld, lever jij een over-
vloed aan waarde, kan jij een premium prijs hanteren en ontstaat er een aanbod wat volledig 
aan jouw voorwaarden voldoet. 

Het opstellen van een aanbod 

Het opstellen van een aanbod, is een van de eerste fases in het bedrijfsproces van een onder-
neming. Er wordt in de praktijk altijd stilgestaan bij wat kunnen we aanbieden, hoe ziet het 
aanbod eruit en welke prijzen hanteren we. 

Een goed aanbod, gaat veel verder dan dit.  

Denk bij het opstellen van een aanbod aan: 
 

- Wat is onze expertise 
- Welk probleem of behoeften is er in onze markt 
- Hoe kunnen wij het probleem of de behoefte met ons bedrijf opvullen 
- Hoe kunnen wij onze dienst en waarde leveren 
- - Wat bieden concurrenten aan  
- Hoe bieden zij dit aan, welke waarde leveren zij 
- Hoe onderscheiden wij ons van de concurrent en de door hen aangeboden waarde 
- Welk soorten verdienmodellen kunnen toegepast worden 
- Wat is de lifetime value van een klant, dus hoeveel levert één klant op 
- Hoe vergroten we de waarde van elke klant 

Maar sta tijdens het opstellen van een aanbod, ook stil bij jouw eigen voorwaarden. Hoe ziet Maar sta tijdens het opstellen van een aanbod, ook stil bij jouw eigen voorwaarden. Hoe ziet 
jouw ideale leven als ondernemer eruit en vorm op basis van deze voorwaarden jouw aanbod. 
We zijn tenslotte niet voor niks ondernemers geworden! 
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Een onweerstaanbaar aanbod 

Zodra er een duidelijk beeld van het aanbod ontstaan is, is het tijd om jouw aanbod onweer-
staanbaar te maken. Een onweerstaanbaar aanbod is een aanbod dat een no-brainer voor jouw 
doelgroep is. Een onweerstaanbaar aanbod biedt jouw doelgroep zoveel waarde, dat men het 
aanbod gewoonweg niet kan laten liggen. Het aanbod voorziet niet alleen de behoeften van de 
doelgroep, maar biedt vele waardevolle extra’s. Deze extra’s maken het verschil. 

Een algemeen voorbeeld van extra waarde: 

Een kledingwinkel biedt niet alleen kleding aan, ze bieden ook accessoires aan. Deze accessoiEen kledingwinkel biedt niet alleen kleding aan, ze bieden ook accessoires aan. Deze accessoi-
res sluiten aan op de kleding die de winkel aanbiedt. Hierdoor geeft de winkel de consument 
extra waarde en verhoogt de winkel ook direct de mogelijke omzet per aankoop. Door deze ac-
cessoires aan een kledingstuk te koppelen, wordt een kledingstuk meer waard. Als vervolgens 
het aanbod is: kledingstuk €19,99,- met gratis bijpassende ketting ter waarde van €14,95. Zal 
de consument veel eerder overgaan tot koop. Zij zien namelijk meer waarde, dan dat zij daad-
werkelijk hoeve te betalen. 
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Copywriting is een schrijftechniek, waarmee bedrijven, producten of diensten aantrekkelijker 
omschreven worden. Er wordt geschreven vanuit de visie van de doelgroep en niet vanuit het 
bedrijf. Wanneer je dit als ondernemer beheerst, ontstaat er meer interesse en wordt men 
overtuigd van jouw aanbod. Dit leidt logischerwijs naar niet alleen meer verkopen, ook zijn alle 
communicatie uitingen van de onderneming een stuk effectiever en rendabeler. 

Verschillende type copywriters 
Om copywriting in jouw bedrijf te kunnen toepassen, moet eerst de definitie van copywriting Om copywriting in jouw bedrijf te kunnen toepassen, moet eerst de definitie van copywriting 
goed duidelijk zijn. Copywriting is momenteel, bijzonder genoeg, nog een algemeen woord voor 
het schrijven teksten. Echter, is copywriting niet het schrijven van gewone teksten. Het is het 
schrijven van commerciële teksten, zonder commercieel over te komen! Het zijn sterke, 
duidelijke en effectieve teksten, waarmee jouw aanbod omschreven wordt. Zodra iemand deze 
teksten leest maken zij de transformatie van lezer naar klant. 

Als copywriter kan je meerdere manieren van schrijven hebben. Daarom laat ik je kennis maken Als copywriter kan je meerdere manieren van schrijven hebben. Daarom laat ik je kennis maken 
met dé drie soorten copywriters, zodat jij kunt kijken welke type schrijver het beste bij jou past. 

De academische schrijver: 

Dit is het type schrijfstijl, dat wij van school hebben meegekregen. Volgens school hoor je op 
deze manier teksten te schrijven en ben je een goede schrijver wanneer je het precies volgens 
de regels doet. 

 Voorbeelden van een academische schrijver: 

‘'Begin nooit een nieuwe zin met omdat’' ‘'Begin nooit een nieuwe zin met omdat’' 
‘'Vergeet de komma niet!’' 
‘'Denk altijd aan grammatica en spelling’'  

Om dit soort teksten te schrijven, zal je alle schrijfregels uit je schooltijd moeten toepassen. Wil 
het een geheel worden. Het vergt dus de benodigde kennis en juistheid op het gebied van 
teksten schrijven. 

De creatieve schrijver 

De creatieve schrijver is iemand die graag verhalen schrijft en goed is in het onderdeel De creatieve schrijver is iemand die graag verhalen schrijft en goed is in het onderdeel 
‘Storytelling’. Storytelling is het schrijven van een verhaal, waar je de lezer van A-Z meeneemt 
in het verhaal en een bepaalde boodschap onder de aandacht wilt brengen. 

Wel een veel voorkomend probleem met creatieve schrijvers is, dat men volledig in zijn of haar 
eigen verhaal zit. Hij of zij begrijpt het verhaal van A-Z en weet wat de achterliggende 
doelstelling of boodschap van de tekst is. Een lezer die vervolgens deze tekst leest, weet 
natuurlijk deze doelstelling of boodschap niet van te voren. Hierdoor ontstaat er in vele gevallen natuurlijk deze doelstelling of boodschap niet van te voren. Hierdoor ontstaat er in vele gevallen 
verwarring of men pakt het verhaal op zijn/haar eigen manier op. Waardoor het verhaal ineens 
een andere betekenis krijgt. 
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De verkoop-gerelateerd/commerciële schrijver: 

Deze schrijvers zijn vaak niet de beste op het gebied van interpunctie, spelling en grammatica. 
Zij schrijven dan ook geen hele creatieve verhalen. Deze schrijfstijl heeft maar een doel en dat 
is resultaat behalen. 

VVerkoop-gerelateerd/commerciële schrijvers, schrijven uit belang van resultaat. Ze kijken naar 
de behoeften van de doelgroep en vertalen dit vervolgens in de tekst. Het zijn niet altijd sterke 
teksten op basis van spelling, grammatica of creativiteit, maar ze zijn wel vaak krachtig en ren-
dabel. Het aanbod van jouw onderneming wordt vertaald naar een tekst, die op zoveel mogelijk 
fronten de koper aanspreekt en aanspoort tot actie. Vaak wordt dit gecombineerd met het toe-
voegen van bijvoorbeeld aspecten als urgentie en schaarste, waardoor men geprikkeld wordt 
om emotioneel en snel te handelen. 

Het inzetten van copywriting 
Copywriting is een onderschatte techniek in het huidige bedrijfsleven. Maar zodra jij weet wat 
copywriting is, wil je het zoveel mogelijk toepassen. Maar waar kan ik copywriting nu voor mijn 
bedrijf toepassen? 

Copywriting is toepasbaaCopywriting is toepasbaar, bij alle communicatie-uitingen van jouw bedrijf. Denk hierbij aan 
e-mails, flyers/posters, advertenties, blogs, verkooppagina’s, social media en alle pagina’s van 
jouw website. Wanneer jij copywriting inzet op alle communicatie uitingen van je bedrijf, zul jij 
zien dat de boodschap van deze uitingen veel beter ontvangen en begrepen worden. Waardoor 
er meer resultaat behaald wordt en het bedrijf dus veel gemakkelijker doelstelling kan realise-
ren. 
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Nadat jij een onweerstaanbaar aanbod hebt gemaakt en sterke teksten geschreven hebt door 
middel van copywriting, is marketing het volgende principe in het proces.  

Marketing is de key tot succes, voor elk bedrijf. Marketing zorgt ervoor dat jouw onderneming 
bekend wordt, een bepaalde reputatie opbouwt en ten aller tijden onder de aandacht van jouw 
doelgroep is. Marketing zorgt er dan ook voor dat jouw bedrijf omzet en nieuwe klanten binnen-
haalt. Toch zijn er nog vele ondernemers die het belang van marketing onderschatten of simpel-
weg alle planken op het gebied van marketing misslaan. 

Prioriteit nummer één 
Marketing hoort bij elke onderneming prioriteit nummer één te zijn. Marketing zorgt er namelijk 
voor dat jij als ondernemer en als onderneming kan groeien. Je zorgt niet alleen dat je onder de 
aandacht bij jouw doelgroep bent, maar ook dat jij jouw doelgroep kunt bereiken en kunt aan-
sporen tot actie.  

Maar Stefan, marketing is niet mijn ding of ik vind er helemaal niks aan. Begrijpelijk, het is 
alleen geen reden om jouw marketing niet in orde te hebben! 

Wanhoopmarketing 
Wanneer het aankomt op marketing, gaat het om inzichten, cijfers en data. Door inzicht te 
hebben in jouw marketingactiviteiten, doelgroep, markt en concurrentie kan jij als onderneming 
elke keer een niveau verder groeien. Marketing is namelijk een consistent proces, waar jouw 
onderneming of jij als zzp-er 75% van de tijd mee bezig moet zijn. Je borduurt continue verder 
op alle ontwikkelingen om jouw onderneming heen en op de prestaties van de huidige marke-
tingactiviteiten. 

Doe jij dit niet? Dan ontstaat er wanhoopmarketing. Wanhoopmarketing houdt in, dat men 
zonder feitelijke inzichten of strategie, marketingactiviteiten uitvoert. Hierdoor zijn jouw marke-
tingactiviteiten al bij voorbaat verdoemd om te mislukken. Neem daarom de marketing van jouw 
bedrijf serieus en zie het als de grootste prioriteit van jouw onderneming. 

Wanneer jouw onderneming marketing goed toepast, blijft de bedrijfsgroei zichzelf ontwikkelen. 
Jouw onderneming wordt herkenbaar, je kunt voorspelbare resultaten behalen en je ontvangt op 
automatische basis meer leads en dus meer nieuwe klanten en omzet. 
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Funnels 
Een van de belangrijkste aspecten in marketing zijn funnels. Heb het hebben van een goed 
funnel zorgt voor een automatisch proces, wat jou als ondernemer veel tijd kan besparen. 
Door middel van het optimaliseren van jouw funnel, komen er steeds betere en meer 
resultaten uit jouw funnel. 

Een funnel kan je vergelijken met een trechteEen funnel kan je vergelijken met een trechter. Aan de bovenkant is er sprake van een grote 
opening en aan de onderkant een kleine opening. Zodra je iets in de trechter stopt, zal je zien 
dat het geleidelijk aan ook aan de onderkant eruit gaat. En zo werkt het ook met marketing. 
Aan het begin van de trechter (de bovenkant) komen alle potentiële klanten, ook wel leads 
genoemd, in aanmerking met jouw bedrijf. Vervolgens verlopen ze het hele proces van het 
eerste contactmoment tot aan de uiteindelijke aankoop. Logischerwijs, wordt niet iedereen 
direct klant bij jouw bedrijf. Daarom wordt een funnel ook wel vergeleken met een trechter. 
Het aantal klanten is altijd lageHet aantal klanten is altijd lager, dan het aantal leads.  

Door te kijken, waar mensen in jouw funnel afhaken. Kan jij jouw funnel op basis van 
statistieken optimaliseren. Zodra jij alle mogelijk afhaakmomenten uit jouw funnel hebt 
geoptimaliseerd, zul jij zien dat de verhouding tussen het aantal leads en daadwerkelijke 
klanten steeds kleiner worden. Door middel van tools kan jij tegenwoordig dit gehele proces 
automatiseren, waardoor jij effectiever je funnel in elkaar zet en op een automatische en 
voorspelbare manier nieuwe klanten voor jouw bedrijf binnenhaalt. 
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Het vierde principe van het hebben van een succesvolle onderneming is sales. We hebben na-
tuurlijk het nieuwe aanbod geformuleerd, communicatie uitingen aangescherpt en de focus op 
marketing gelegd. Echter, komt er bij vele ondernemingen nog een verkoopgesprek voordat er 
sprake is van aankoop.  

Sales is een bijzondere tak voor sport. Iedereen heeft een eigen visie op sales en zijn of haar 
eigen aanpak. Dit neemt niet weg, dat voor vele bedrijven sales een belangrijke stap in het aan-
koopproces van de klant is. Daarom is het belangrijk dat jouw verkoopgesprek op zijn best is en 
dat jij, ongeacht het type product/dienst of welke prijsmarge dan ook, een succesvol verkoopge-
sprek kunt voeren. 

Marketing in combinatie met sales 
Het voeren van het verkoopgesprek is de laatste stap naar de aankoop van de nieuwe klant en 
wordt daarom ook vaak als een spannende of de belangrijkste gebeurtenis beschouwd. Echter, 
is het tegengesteld waar. Wanneer jij het proces van de 5 principes van een succesvolle onder-
neming goed in jouw onderneming toepast. Dan stelt het verkoopgesprek al bijna niks meer 
voor. 

De potentiële klant, waar jij het verkoopgesprek mee hebt is al een warme lead. Hij of zij heeft 
namelijk als interesse in jouw onweerstaanbare aanbod, is door middel van de marketinguitin-
gen bij jouw bedrijf terecht gekomen en heeft door de hulp van copywriting de stap gezet om 
een verkoopgesprek in te plannen. De potentiële klant is dus al erg geïnteresseerd en geeft jou 
niet voor niks toegang tot zijn agenda en tijd.  

Het verkoopgesprek is dus voornamelijk vertrouwen en een connectie opbouwen. Het laten zien 
dat je de potentiële klant begrijpt en dat jij de persoon bent die hem of haar kan helpen. Tijdens 
het verkoopgesprek is het een kwestie van het laatste zetje over de drempel geven en jij bent 
een nieuwe klant rijker. 

Verkoop nooit jouw product/dienst 
In de praktijk wordt er vaak tijdens een klantengesprek over het product of dienst, die de potenIn de praktijk wordt er vaak tijdens een klantengesprek over het product of dienst, die de poten-
tiële klant kan aankopen, gesproken. Dit is dan ook volledig begrijpelijk, gezien jij als onderne-
mer natuurlijk achter jouw product of dienst staat.  

Echter, zit jouw potentiële klant totaal niet te wachten op alle eigenschappen van jouw product 
of dienst. Zij willen alleen weten, wat de waarde van jouw product of dienst voor hen is. Dus 
welk probleem lost het op of welke behoefte wordt ermee vervuld. Zodra jij jouw verkoopge-
sprek van presentatie naar een daadwerkelijk meedenkend gesprek transformeert, zal jij veel 
meer waarde tijdens verkoopgesprekken geven. Hierdoor wordt het verkoopgesprek gemakke-
lijker, gezien je niet aan het verkopen bent en de potentiële klant denk dat hij of zij centraal 
staat. 

9

Sales



Nazorg is het laatste principe voor het hebben van een succesvolle onderneming. De service 
en nazorg begint zodra jij een nieuwe klant hebt. Het is de fase waarin jij jouw aanbod gaat 
realiseren. Je levert de klant, de inhoud van wat jij met jouw aanbod hebt beloofd. 

Vele bedrijven hebben de volledige focus liggen op het uitvoeren van de dienstverlening en 
niet op eerder benoemde aspecten als het aanbod, copywriting, marketing en sales. Hierdoor 
ontstaat er een beknelling van het potentieel van het bedrijf. Natuurlijk, wanneer de 
dienstverlening goed is, ontstaat er een lange termijn relatie. Een relatie dat elk bedrijf wil dienstverlening goed is, ontstaat er een lange termijn relatie. Een relatie dat elk bedrijf wil 
nastreven. Maar er wordt niet meer stil gestaan bij het werven van nieuwe klanten. 
Zodra één of meerdere zakenrelaties stoppen met het afnemen van jouw aanbod, zit je als 
onderneming al snel in zwaar weer.  

Wat je wilt hebben is het volgende: een bedrijf dat schaalbaar is.  

Daarom is het belangrijk dat je continue de potentie van jouw bedrijf benut. Wanneer er volledig 
focus naar de huidige klanten gaat, wordt er geen focus aan het binnenhalen van nieuwe 
klanten besteed. klanten besteed. Wat je dus wilt hebben is een automatische funnel, waardoor nieuwe 
potentiële klanten met jouw bedrijf in aanraking komen en consistente leads binnenstromen. 
En dat je vervolgens het grootste gedeelte van jouw tijd bezig bent, met het optimaliseren van 
jouw funnel en het converteren van leads naar nieuwe klanten. 

Dienstverlening
De dienstverlening is het realiseren van het aanbod dat jij met de nieuwe klant afgesproken De dienstverlening is het realiseren van het aanbod dat jij met de nieuwe klant afgesproken 
hebt. Zoals ik eerder in dit hoofdstuk heb aangegeven, wordt er in de praktijk volledige focus op 
de dienstverlening gelegd. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Zodra jouw dienstverlening goed 
is blijven huidige klanten lange termijn gebonden en bouw je een goede reputatie op.

Je dienstverlening moet dus goed zijn, maar het moet niet de volledige focus van jou of jouw 
onderneming vergen. En dat is waar vele ondernemingen de mist in gaan. Logisch ook, het is 
namelijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Als ondernemer wil jij bezig blijven met het ondernemen, zelfs als jij op zzp basis werkt. Als ondernemer wil jij bezig blijven met het ondernemen, zelfs als jij op zzp basis werkt. 
Zorg er dus voor dat jouw dienstverlening waarde biedt en niet alleen waarde in de vorm van 
tijd. Wanneer jij hogere uurtarieven vraagt of maandelijkse vaste bedragen in de vorm van 
abbonementen of pakketen hanteert. Zul jij zien, dat je tijd over houdt. Wanneer je dit effectief 
toepast, kan je streven naar 30% van jouw tijd op de dienstverlening en 70% van jouw tijd op 
marketing, sales en dus bedrijfsgroei.
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